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Nicea 1923. Porucznik Królikiewicz skacze na Jaśku w konkursie o Prix de Monaco

Z POCZĄTKIEM GRUDNIA 1933 roku, ukazała się w prasie wojskowej wiadomość, że w 1 pułku
szwoleżerów zakończył życie jeden z najstarszych koni, szeroko znany „Jasiek".

Czym zasłużył sobie na ten nekrolog?

Wiadomość  ta  świadczyła  o  pamięci  i  uznaniu  dla  konia,  który pod  swoim jeźdźcem,  rotmistrzem
Królikiewiczem, przyczynił się do wielu naszych sukcesów w międzynarodowych zawodach konnych za
granicą.

Jasiek był pierwszym z tych nielicznych koni, które nasze barwy narodowe okryły blaskiem zwycięstw
na wielkich, międzynarodowych stadionach Europy.

PÓŹNA JESIEŃ 1918 ROKU

W jednym z ocalonych z pożogi wojennej majątków, w okolicy Włodawy nad Bugiem, w dworskiej
stajni, stały obok siebie dwa niewielkie, zgrabne konie: gniady, smukły wałach, i nieco pulchniejsza,
zalotna  kasztanka.  Wojenny los  zrządził,  że  w tym właśnie  dworze  zatrzymał  się  na  postoju  jeden
z formujących się szwadronów 1-go pułku szwoleżerów.

W owym czasie, organizujące się świeżo nasze oddziały konne miały duże braki w ludziach, a jeszcze
większe w koniach. Każdy dowódca musiał je we własnym zakresie uzupełniać. Oczywiście z zasobów
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miejscowych. Za zgodą właściciela, wyprowadzono ze stajni gniadego, który zrobił więcej niż dobre
wrażenie.

Los gniadego został przesądzony, gdy właściciel  wyjaśnił,  że koń ten,  jako chory został mu oddany
w zamian za zdrowego przez jakiś oddział  austriackiej  kawalerii.  Znalazło się  na wozie taborowym
zapasowe  siodło.  Gdy  poczuł  na  sobie  ciężki,  żołnierski  rynsztunek,  nie  okazał  najmniejszego
zdziwienia. Od razu widać, że służył dawniej w konnicy.

W czasie kiedy go siodłano, kasztanka rozpaczliwie rżała w stajni. To żałosne kwilenie zapadło troską
w czułe  dla  koni  szwoleżerskie  serca.  A gdyby  tak  i  tego  drugiego  konia  „zafasować"?  Spojrzeli
wymownie szwoleżerowie na swego dowódcę. Jemu też żal się zrobiło kasztanki, no i drugiego dobrego
konia dla szwadronu.

Gniady, gotów już do marszu, spojrzał smętnie w stronę stajni. I choć łączył go sentyment z kasztanką,
nie dał się porwać żalowi. Strzygąc uszami trzymał już żołnierski fason. Właściciel wiedział, co grozi
jego ulubionej klaczy.

— Panie poruczniku — zwrócił się do dowódcy — wiem, że macie ochotę i na kasztankę. Nie będę jej
bronił, lecz razem z nią przyjmijcie i mnie do waszego szwadronu. A teraz proszę na strzemiennego.

Nadaliśmy nowym koniom imiona „Jaś" i „Małgosia". Rozkaz dowódcy postanawiał, by nie rozłączać
tej kochającej się, czułej pary.

Mjr Królikiewicz do dzisiaj uprawia sport jeździecki i jest trenerem państwowym w tej dyscyplinie

Tak oto Jaś i Małgosia, dzięki zażyłej przyjaźni, mogli nadal być blisko siebie, chodząc w jednej dwójce
szeregu,  bok  przy  boku,  strzemię  przy  strzemieniu.  Znosili  cierpliwie,  z  pogodą  i  kawaleryjskim
animuszem dolę i niedolę żołnierskiego życia.
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Jasiek  zaczął  drugą  w swym życiu  wojnę.  Nie  obca  mu  była  żołnierka.  O jego przygotowaniu  do
wojskowego zawodu, do włóczęgi, którą — jak się okazało — uprawiał z zamiłowaniem, świadczyła
wpojona  mu  karność  i  dokładna  znajomość  musztry,  oraz  obycie  w  różnych  okolicznościach
wojskowego życia i służby. Zalety te nabył uprzednio w szeregach austriackich.

Koń ten miał przeszłość bogatą, widać niejeden w swym życiu obgryzł żłób. Znał się na rozmaitych
rodzajach broni. W niejednym służył pułku. Niejeden kraj przemierzył swymi sprężystymi, pracowitymi
nogami.  Na grzbiecie niejednego nosił  jeźdźca.  Siady swej  poprzedniej  służby w ułanach,  huzarach
węgierskich, a nawet w artylerii konnej, miał wypalone na udzie i na szyi, ukryte pod ciemną grzywą.
Choć  niedużego  wzrostu,  był  bardzo  szybki,  wytrwały  i  dzielny.  Dał  się  łatwo  prowadzić.  Był
doskonałym frontowym koniem. Toteż w szybkim czasie zaawansował pod siodło dowódcy szwadronu,
a gdy ten poległ w bitwie, odprowadził swego jeźdźca na miejsce wiecznego spoczynku i dostał się
mnie.

Odkomenderowany na skrócony wojenny kurs dowódców szwadronów w Starej Wsi pod Warszawą,
zabrałem ze sobą Jaśka. I tutaj, w nowych warunkach surowej dyscypliny, na ujeżdżalni i w terenie, na
na ćwiczeniach bojowych i w sportowej jeździe, Jasiek okazał się pierwszorzędnym wierzchowcem. Nie
jego było winą, że nosił na swym grzbiecie stosunkowo słabego jeźdźca. Nie zrażony tym służył mi
ofiarnie  według  swych  najlepszych  chęci  i  możliwości.  Dowodem  tego  było  zdobycie  przez  nas
czwartego miejsca w zawodach konnych tzw. konkursach hippicznych na zakończenie kursu. Była to
pierwsza zorganizowana i sędziowana przez fachowców impreza sportowa, w której wystartowałem.

Niespodziewany dla  mnie,  a  myślę,  że  również  dla  moich  kolegów wynik  — czwartą  nagrodę  —
zawdzięczałem  głównie  Jaśkowi,  który  zwrócił  uwagę  na  swe  nowe,  ukryte  zdolności  sportowe
w skokach przez przeszkody. Tym bardziej było to zaskoczeniem, że w czasie całego kursu instruktorzy
nie rokowali mi nadziei na jakiekolwiek osiągnięcia jeździeckie. Jeżeli w czymkolwiek zwracałem ich
uwagę, to chyba rekordową ilością upadków, tzw. rozłączeń się z koniem, które wywoływały wtedy
uśmiech politowania moich kolegów i instruktorów. Cierpiała z tego powodu moja ambicja i boleśnie
nieraz odczuwałem nie tylko upadki z konia, lecz równocześnie te uśmiechy, żarty, które rzekomo miały
sens ukryty w moim świeżo zawartym małżeństwie.

Wyczyn kochanego Jaśka odsłonił przede mną horyzont nowych możliwości i zainteresowań sportowo-
jeździeckich, dając im zachętę do wytężonej pracy nad sobą i koniem. Dzięki Jaśkowi miałem się stać
jeźdźcem. który przerósł swe własne ambicje i aspiracje.

Zbliżał się rok 1920. Mimo wojny, odbywały się» nieśmiałe, lecz ambitne przygotowania do zbliżającej
się VII Olimpiady. Po raz pierwszy, w miarę możliwości, mieli w niej wziąć skromny udział polscy
zawodnicy. W Warszawie została zorganizowana tzw. olimpijska konna grupa sportowa. W jej skład
weszli ówcześni oczywiście najzdolniejsi, doświadczeni jeźdźcy, powołani z różnych pułków kawalerii.
Pościągano też co najwartościowsze konie, oraz te, które się wyróżniły w zawodach eliminacyjnych,
W sumie 12 jeźdźców i 24 konie.

W owym czasie byłem całkiem miernym jeźdźcem. Nie powstała też w mej wyobraźni myśl, bym się
mógł na polu sportu konnego kiedykolwiek wybić ponad przeciętność. Lecz ambicją moją był Jasiek,
ten  Jasiek,  który  na  kursie  wyniósł  mnie  na  czwarte  miejsce  wśród  dość  ważnych  konkurentów.
Nurtował mnie żal, że tego nieprzeciętnie zdolnego konia nie zaliczono do grupy olimpijskiej, dając go
odpowiednio dobremu jeźdźcowi.

Ćwiczenia przygotowawcze ówczesnej grupy olimpijskiej  odbywały się codziennie rano na terenach
parku „Agricola", obok Łazieniek, w pobliżu koszar i placów ćwiczebnych 1 pułku szwoleżerów. W tym
czasie dowodziłem tam szwadronem szkolnym. W chwilach wolnych od zajęć, przyglądałem się, przez
żelazne ogrodzenie ćwiczeniom konnej grupy olimpijskiej. Śledziłem uważnie sposób jazdy, dosiadu,
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prowadzenia  oraz  rodzaj  ćwiczeń  tam uprawianych.  Następnie  po  każdej  takiej  lekcji  pędziłem do
koszar i wyprowadzałem ze stajni Jaśka cierpliwą ofiarę moich sportowych zapędów. Na dużym placu
ćwiczebnym pułku, niestety bez kierownictwa i oka instruktora, powtarzałem kolejno, mniej lub więcej
to samo co widziałem za parkanem „Agricoli".

W ten sposób obaj z Jaśkiem z dnia na dzień osiągaliśmy coraz lepsze wyniki. Wiem to dzisiaj, po latach
doświadczeń,  jak nieoględnie z  nim wówczas postępowałem. Ileż od Jaśka wymagałem ponad jego
możliwości i swoje ubogie przygotowanie. Upadki, bolesne potłuczenia, jakie musiały nam się często
zdarzać, nie zrażały mnie. Przeciwnie, tym więcej wzmagały mój upór. Na szczęście to wszystko nie
zniechęciło Jaśka. Jakże często męczyłem to zacne, kochane zwierzę.

Poobijani, kulawi i sponiewierani wracaliśmy do stajni, liżąc swe potłuczenia. Wprawdzie sam również
ryzykowałem nie mniej od niego, jednak czy pytałem go o zgodę na moje szaleństwa i eksperymenty
czynione z nim i na jego grzbiecie? Co myślał o mnie ten mały, niepozorny konik, którego pchałem
w ryzykowne,  karkołomne tarapaty?  Nie!  Tego zupełnie  nie  brałem pod uwagę.  Tak zwykle  czynią
młodzi ludzie. Niekiedy nawet doświadczeni jeźdźcy, nie pytają konia o zgodę, odbierając mu prawo do
głosu, do odrobiny własnej inicjatywy. Nie zawsze daje to dobre rezultaty.

Jasiek  był  łagodny,  pełen  dobrej  wyrozumiałości.  Kto  wie,  może  to  on  mną  kierował,  jego  talent
niezwykły, jego postanowienie zrobienia ze mnie jeźdźca. Inaczej chyba być nie mogło, gdyż mógł się
przecież  Jasiek  zbuntować,  odmówić  swego  udziału  w  pracy tak  dziwnej.  Czynił  to  czasami,  lecz
uprzejmie, łagodnie, bez złości, jakby sam wskazywał mi miarę swych możliwości, których nie należało
przekraczać. Jasiek był nad wyraz cierpliwy. Wspaniała to cecha wszystkich dobrych koni, której ludzie
winni się od nich uczyć.

Jasiek  był  też  ofiarny bez  granic,  nie  okazywał  zniechęcenia  ani  do  pracy,  ani  do  posiłków.  A ja?
W postępowaniu z koniem, w obchodzeniu się z nim, jakże często i jak bardzo wówczas błądziłem.

Obserwowany przez kolegów i przełożonych, wzbudzałem niewiarę i pobłażliwe uśmiechy,  a nawet
i kpiny, gdy uparcie męczyłem siebie i Jaśka. Jednym prawdziwym zwolennikiem moich poczynań był
wachmistrz,  szef  dowodzonego  przeze  mnie  szwadronu.  Zapalony  do  sportu,  służył  mi  pomocą
w sporządzaniu  przeszkód  i  ich  ustawianiu  na  miejscu  ćwiczeń.  Poczciwy szef  szwadronu  wierzył
w szczęśliwą gwiazdę swego dowódcy i jego konia.

Tak minęło kilka pracowitych, gorących miesięcy życia koszarowego.

Na  warszawskim  torze  wyścigowym  w  pełni  lata  1920  r.  czyniono  przygotowania  do  pierwszych
wielkich pokazów jeździeckich tzw. konkursów hippicznych. Miał to być jednocześnie egzamin konnej
grupy olimpijskiej z jej kierownikiem i świetnym jeźdźcem, majorem K. Rómmlem na czele.

Wbrew wszystkim realnym nadziejom zdecydowałem się wystąpić również w tych zawodach, łącznie
oczywiście  z  moim Jaśkiem, a raczej  przy jego wybitnym udziale.  Był  to  krok natchniony odwagą
i wiarą  w tego konia.  W kilku  konkursach skoków przez  przeszkody,  najcięższą  próbą,  gwoździem
sezonu — Grand Prix — miał być „Ciężki konkurs myśliwski“.

Na  niedużej  przestrzeni  ogromnego  mokotowskiego  pola,  na  wprost  głównych  trybun,  rozrzucono
kilkanaście  przeszkód  przeróżnego  typu.  Długa  i  kręta  trasa  przebiegu  oraz  rozmiary  przeszkód
wymagały od konia dużej odwagi, wysiłku i pewności skoku, zwrotności i posłuszeństwa, a od jeźdźca
—  opanowania  prowadzenia  konia,  umiejętności  jeździecko-sportowych,  dużego  doświadczenia
i rutyny.

Publiczność warszawska, cały świat jeździecki, amatorzy, miłośnicy i sympatycy konia — przybyli tego
dnia na pierwsze wielkie zawody konne. W loży honorowej przedstawiciele rządu i wojska.
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Ciekawym  przyczynkiem  do  historii  konkursów  hippicznych  w  Polsce  jest  fakt,  że  w  czasie  tych
zawodów po raz pierwszy i jedyny zastosowano grę w totalizatora. Najniższa stawka wynosiła 10 marek
polskich. W gromadzie koni o wyszukanych, przeważnie cudzoziemskich i wiele obiecujących nazwach
— skromny,  polski  „Jasiek“  ze swoim młodym,  niedoświadczonym i  nieznanym nikomu jeźdźcem,
podporucznikiem szwoleżerów, nie wzbudzał zaufania. Któż mógł liczyć i grać na Jaśka? Nikt, prócz
samego jeźdźca. Mówiono, że nie wypada stawiać na swego konia, że to nie jest przyjęte. Wszelako
dosiadłem Jaśka zaopatrzony w bilet na zwycięzcę w tym konkursie.

Gdy przyszła kolej  na nas, odsalutowałem przed lożą honorową i na sygnał trąbki rozpocząłem mój
pierwszy publiczny występ. Szybkim, równym galopem ruszył Jasiek naprzeciw przeszkodom rosnącym
mi  w  oczach.  Kładąc  się  niemal  na  ostrych  zakrętach,  ścinając  je,  łapałem  czas.  Dzięki  Jaśkowi
fruwałem przez liczne przeszkody, pamiętając tylko o ich kolejności i trasie dość zagmatwanego biegu.

Dobry, kochany Jasiek parł wesoło naprzód bez wahania, zostawiając za sobą jedną za drugą bezbłędnie
przebytą  przeszkodę.  Byłem  w  jakimś  radosnym  i  beztroskim  upojeniu.  Anim  się  obejrzał  jak
skończyłem ten trudny egzamin.

W Rzymie, tu gdzie startował już w roku 1923, prowadzi mjr Królikiewicz polską ekipę, jako jej szef w 1957 r. 
(na zdjęciu w środku)

A że wśród dużej ilości koni, biorących udział, podobny wynik osiągnęło jeszcze kilku doskonałych
jeźdźców,  między  nimi  ogólny  faworyt  na  zwycięzcę,  znany  zawodnik  K.  Rómmel,  zarządzono
dodatkową rozgrywkę. Wówczas, wspaniały Jasiek, bijąc wszystkich groźnych przeciwników, pokazał
że  jest  w tym konkursie  najlepszym skoczkiem.  Udowodnił  swoją  nieprzeciętną  klasę,  wzbudzając
ogólne zainteresowanie i podziw zdumionych znawców sportu hippicznego.

Łatwo też wyobrazić sobie jak z radości i dumy bilo mi serce, gdy przy dźwiękach hymnu narodowego
raz  z  gratulacjami  odbierałem  cenną  nagrodę,  pamiątkowy puchar,  a  Jasiek  —  zaszczytną  wstęgę
zwycięstwa. Totalizator wypłacił aż 431 marek za 10. Była to druga wielka niespodzianka w związku
z nieoczekiwanym  zwycięstwem  nad  kandydatami  do  Olimpiady.  Na  nieprzewidzianego  zwycięzcę
wykupiono  — jak  się  okazało  — tylko  dwa  bilety.  Prócz  mnie  drugą  osobą,  która  w talent  Jaśka
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zawierzyła, był wachmistrz, szef mego szwadronu.

Wojna zniweczyła nadzieje jeźdźców na udział w Olimpiadzie 1920 r. W cztery lata później, gdy po raz
pierwszy  wysłano  polskich  przedstawicieli,  celem  wzięcia  udziału  w  igrzyskach  VIII  Olimpiady,
odbywającej  się w Paryżu, miałem to wielkie  szczęście  i  zaszczyt,  że  jedynie mnie,  spośród naszej
reprezentacji jeździeckiej, udało się zdobyć brązowy medal olimpijski. Klasyfikował on indywidualnie
na trzeciego jeźdźca świata — Polaka. -Po raz pierwszy w dziejach sportu odrodzonej Polski i w historii
Olimpiad,  na  jednym z  trzech  zwycięskich  masztów stadionu  w Colombe  — zawisły  nasze  biało-
czerwone barwy narodowe. W walce o ten zaszczytny wynik brał udział i dopomógł mi walnie już nie
Jasiek. który wtedy, w roku 1924, po zdobyciu Wielkiej Nagrody Miasta Nicei niedomagał, lecz jego
nieco młodszy kolega,  godny zastępca,  drugi  mój  fenomenalny koń — Picador,  któremu należy się
oddzielne wspomnienie.

Ale temu wszystkiemu początek dał Jasiek. On podniecił we mnie ambicję. Mieliśmy obaj z Jaśkiem
przedziwne  szczęście  do  zdobywania  nagród  polskich  najcenniejszych  pod  względem  znaczenia
sportowego. Wróciwszy z wojny w 1921 roku, w czasie wielkich dorocznych konkursów hippicznych,
urządzanych w Warszawie na dawnym polu wyścigowym otrzymujemy ponownie odznaki zwycięstwa
w najcięższym konkursie. Jasiek — honorową piękną wstęgę, a ja — drugi z kolei puchar Naczelnika
Państwa. Współzawodnicząc z elitą jeźdźców krajowych z majorem K. Rómmlem na czele oraz dwoma
oficerami  kawalerii  włoskiej,  powtarzamy  teraz,  ale  już  nie  przypadkowo,  wielki  sukces  roku  u-
biegłego.

Tak poczynał sobie Jasiek u progu jego i mojej kariery sportowej, mając za sobą dwie wojny i około 16
lat życia, tzn. będąc w wieku, w którym konie wojskowe obowiązkowo przechodzą w stan spoczynku.
Nadal  jednak  nie  znalem  jego  pochodzenia  i  dokładnego  wieku.  Tajemnica  miała  się  niebawem
wyjaśnić.

Kiedyś, biorąc udział w zawodach konnych w Piotrkowie (w r 1922), w czasie rozprężania Jaśka tuż
przed startem, zauważyłem jakiegoś pana uporczywie i badawczo przyglądającego się nam obojgu. Po
pewnej chwili podszedł on do mnie i wskazując na Jaśka powiedział:

— To przecież jest „Mantel“!

Chcąc go wyprowadzić z błędu, wyjaśniłem, że koń mój nazywa się „Jasiek“, a nie „Mantel”.

— Może pan porucznik nazywać go Jaśkiem lecz tego konia doskonale znam i na pewno się nie mylę —
to „Mantel". W roku 1909, będąc oficerem 1 pułku austriackich ułanów' przyjmowałem do wojska, jako
remonta  (młody  koń-rekrut)  tego  angloaraba  hodowli  węgierskiej.  Na  pewno.  Zresztą  zaraz  się
przekonamy. Musi mieć na szyi znaki.

Istotnie. Jasiek — jak wspomniałem — miał ich wiele, znacznie więcej niż to zwykle bywa u konia
służącego w wojsku w normalnych, pokojowych czasach.

Ucieszyłem się tymi informacjami o nieznanym mi okresie życia Jaśka. Równocześnie pozwoliło to
określić trudny do ścisłego ustalenia wiek Jaśka. Rejestry (wręby na zębach), według których ustalić
można dokładnie wiek konia do lat 12, były już u niego zupełnie starte. Zatem Jasiek brany do wojska
w 1909, w czwartym roku życia, musiał mieć w chwili jego startu w Piotrkowie, w r. 1922, lat 17.

Osobą  o  tak  niezwykłej  pamięci  „końskiej"  okazał  się  ziemianin,  hodowca  i  wielki  znawca  koni,
p. Horodyński z okolic Tarnobrzega1).

1 Podczas okupacji niemieckiej cała rodzina została w bestialski sposób wymordowana przez Niemców.
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Tymczasem Jasiek z dnia na dzień szybko kroczy ku sławie. Już wczesną wiosną 1923 roku ze swoim
zawsze  tym samym,  nieodłącznym jeźdźcem,  wchodzi  w skład  pierwszej,  reprezentacyjnej  polskiej
drużyny. Miała ona trzema jeźdźcami (pułk. Zahorski, mjr Rómmel i por. Królikiewicz) wraz z 9-ma
końmi  tak  wspaniale  zadebiutować  na  wielkich  międzynarodowych  wojskowych  konkursach
hippicznych w Nicei i Rzymie. Długą, siedmiodniową wtedy podróż w wagonie, w towarzystwie swego
pana  Jasiek  znosi  spokojnie  bez  żadnych  obaw,  fochów  i  zdenerwowania.  Pociągami  towarowymi
jedziemy na południe.

W Nicei Jasiek poznaje się z wielkim światem koński, ze sławnymi wtedy skoczkami. Ich wspaniałe
rody, pochodzenie i fantastyczne ceny są mu obojętne. Nie deprymuje go to spotkanie. Nie ma się za
gorszego od nich. Toteż nie rozumie dlaczego wraz z jego jeźdźcem i kolegami potraktowano go nieco
po macoszemu,  jak  ubogiego krewnego z  dalekiej,  biednej  Polski  — lokując  w gorszych  stajniach
i hotelach.  Trudno.  Nie wiedzą jeszcze cośmy warci.  To tylko tak na pierwszy raz,  na początek —
pomyślał sobie Jasiek i jego towarzysze. Gdy stąd wyjedziemy na pewno zrozumieją swój błąd nasi
skądinąd bardzo serdeczni i gościn, ni przyjaciele — gospodarze nicejskich konkursów hippicznych.
W istocie już się to nigdy więcej w następnych latach nie powtórzyło.

Jaśkowi i jego kolegom o tej wczesnej porze roku, na początku kwietnia, dokucza gorąco. Nie licząc się
z dość niespodzianym zaproszeniem południowców na ich zawody nie zdążył  Jasiek i jego koledzy
całkowicie zmienić zimowego ubrania na nową, letnią szatę.

Jasiek ze spokojem przyglądał się nowym warunkom otoczenia i nie tracił animuszu, nie przejmował się
niczym.  Jadł  dobrze  i  w kolejnych  konkursach  skubał  tu  i  ówdzie  po  nagródce.  Podpatrując  asów
jeździectwa, powoli zbliżał się do nich, wyrywając im od czasu do czasu smaczny kąsek. Pomagał mu w
tym dzielnie młodszy jego towarzysz i uczeń — Picador, którego jako drugiego konia zabrał ze sobą
jego pan. Obaj zdali dobrze ciężki egzamin nicejski, o czym szły do kraju przyjemne telegramy.

Z Nicei pojechał Jasiek bezpośrednio do Rzymu pociągiem załadowanym końmi różnych narodowości.
Pod włoskim niebem,  w ojczyźnie  wybitnych  osiągnięć  hippicznych,  słynnych  na  cały świat  szkól
jeździeckich, doskonałych metod przygotowania konia do pokonywania trudnych przeszkód — Jasiek
z Picardorem  wysunęli  się  na  czoło  sławnych  •  najlepszych  koni.  Jasiek,  po  ciężkiej  rozgrywce
o zwycięstwo w Wielkiej Nagrodzie Miasta Rzymu — zdobywa pod swym jeźdźcem drugie miejsce.
W konkursie  myśliwskim „Premio Cecilia  Metella"  pewne zwycięstwo Jaśka  odbiera  mu wspaniały
belgijski  koń  „Acrobate"  pod  znakomitym  jeźdźcem  por.  Bra-bandere.  Wówczas  Picador,  ratując
straconą  pozycję  Jaśka  — bije  wściekle  Belga,  odnosząc  nad  nim i  pośrednio  nad Jaśkiem piękne
zwycięstwo na korzyść Polski. W ten sposób wywalczone zostają dla naszych barw nagrody. I i III.

Po raz drugi Jasiek z Picadorem przejeżdżają znaną drogą Alpy,  udając się w 1924 roku ponownie
w podróż nad Jasny Brzeg Morza Śródziemnego.

Pewnego szczególnie ważnego dnia zawodów, gdy z pustyń Afryki, przez spienione, niespokojne morze,
przygnał gorący, duszny dla płuc wicher „sirocco", gdy w przyrodzie wśród zwierząt i ptactwa powstała
panika, w niesłychanie trudnych warunkach atmosferycznych bije Jasiek sto kilkadziesiąt wspaniałych
koni  Europy,  zdobywając  Wielką  Nagrodę  Miasta  Nicei  —  „Grand  Prix  de  la  Ville  de  Nice".
W obecności  i  w  towarzystwie  gen.  Władysława  Sikorskiego,  będącego  honorowym  gościem  na
zawodach nicejskich, mer miasta dekoruje Jaśka zwycięską wstęgą, wręczając jego jeźdźcowi wspaniałe
trofeum: puchar przechodni dla polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Ten mały, niepozorny koń, będący u szczytu swej formy, jest już właściwie starcem. Mając ukończonych
18 lat,  zdobywa się na wyczyn wprost nieprawdopodobny. Tego wysiłku nie będzie Jasiek mógł już
nigdy powtórzyć. Trudne to zadanie przekazuje swemu nieco młodszemu koledze, Picardorowi, który —
jak się okaże — nie zawiedzie ani profesora Jaśka, ani swego jeźdźca. W następnym roku Grand Prix de
la Ville de Nice zostanie w najcięższym handicapie zdobyta po raz wtóry przez godnego spadkobiercę
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Jaśka, przez fenomenalnego akrobatę — Picadora.

Nie zapomnę nigdy dramatycznego dla mnie momentu w czasie walki o Wielką Nagrodę Miasta Nicei,
rozgrywaną na Jaśku podczas pustynnej burzy afrykańskiej. W pewnej chwili, mając już za sobą połowę
bezbłędnego przebiegu, nagle, między jedną przebytą przeszkodą a następną, zawiodła mnie pamięć.
Nie wiedziałem, na którą przeszkodę mam najechać. Nie przerywając galopu, pędzę dalej w tym samym,
dość szybkim tempie. O-garnęla mnie rozpacz. Czuję bielmo na oczach. Nic nie widzę. Zdaję sobie
sprawę, że czas leci, że tu grają rolę ułamki sekund. Cały przebieg musi być zakończony w niecałe 2
minuty. Trzeba trafić na właściwą kolejną przeszkodę. Lecz na którą? Co robić?

Jestem  bezradny  na  oczach  tysięcy  widzów  wpatrzonych  z  napięciem  ogromnej  ciszy  w  wiele
obiecujący przebieg polskiego jeźdźca. Wszystko rozgrywa się w sekundach. Dla mnie są one długimi
minutami. Nagle jakaś przeszkoda wyrasta mi przed oczami. Jest coraz bliżej. Dzieli nas jeszcze tylko
 —3 skoki  galopu  od...  unieważnienia  przebiegu.  I  wtedy z  widowni  dochodzi  moich  uszu  okrzyk
z wielu ust: a-a-a...! Błyskawicznie zrozumiałem, że jeżeli skoczę — popełnię błąd i w myśl przepisów
jeździeckich będę wyłączony z konkurencji. W ostatniej chwili gwałtownym zakrętem uciekam spod
zdradzieckiej przeszkody, zataczam duży łuk, szukając właściwej. Naraz rozjaśniło mi się w pamięci
i w oczach. Jest, jest, to właśnie ta!

Najechałem zdecydowanie, dając Jaśkowi skoczyć. Przepłynął nad nią w swym galopie i rwie dalej.
Nacisnąłem  go  łydkami,  chcąc  łapać  utracony  czas,  nadrobić  go  zwiększoną  szybkością.  Jasiek
wyciągnął się jak struna, natychmiast odpowiedział  mi jak czuły instrument.  W naznaczonej normie
czasu zmieściliśmy się mimo niepotrzebnego zakrętu, za który obdarzono nasz wynik trzema karnymi
punktami. Lecz i tak rezultat ten był najlepszym osiągnięciem w tym najcięższym konkursie sezonu.
Grand Prix należała do Polski.

Starego, wytrwałego globtrotera Jaśka nie speszy już nic. Ani stolica świata Paryż, ani mglisty ogromny
Lon-dyn  czy  angielski  obóz  wojskowy  w  Aldershot,  czy  wreszcie  historyczne  Fontainebleau.
W Szwajcarii  nad przejrzystymi wodami wspaniałego jeziora Czterech Kantonów powita go zielony,
czworokątny stadion uroczej, cichej Lucerny.

Ale nieubłaganie zbliża się kres służby Jaśka. Znużony pracą i wiekiem, starszy „pan Jan", domaga się
spoczynku. Może nawet nie tyle on sam, ile prosiły o to jego zmęczone ścięgna nóg.

W roku 1927 Jasiek otrzymuje należny . mu, wcale nie łaskawy, lecz dobrze zasłużony chleb w 1 pułku
szwoleżerów  w  Warszawie.  W  tym  celu  i  aby  nie  został  przymusowo  wybrakowany,  jego
dotychczasowy jeździec wykupił go z wojska na własność.

W pierwszym szwadronie, dowodzonym przez właściciela Jaśka, dostał on swój Cichy, własny kąt Był
honorowym koniem wszystkich  szwadronów pułku,  Jego wygodny boks — udekorowany licznymi,
zdobytymi w świecie tablicami pamiątkowymi — świadczył o bojach sportowych, w których zwycięsko,
bądź z powodzeniem brał udział. Ze względu na swój poważny wiek, przeszłość i zasługi przyjmował
— dość zresztą obojętnie — odwiedziny różnych osobistości, niekiedy bardzo wybitnych, oraz licznych
znawców, hodowców i miłośników konia. Był bardzo towarzyski i miły. Na starość trochę się jednak
zmienił.

Np. nie znosił okresowych przeglądów koni. Lekarzy weterynarii, bez względu na ich stopień i funkcję,
nie  darzył  sympatią.  Ich  widok pobudza!  go  do  tępego  uporu.  Miał  do  nich  niezrozumiały wstręt,
a poznawał ich  z  daleka  po zapachu jodyny.  Tylko w wyjątkowych wypadkach,  czując się  chorym,
pozwalał  im,  dobrym  ludziom,  zbliżyć  się  do  siebie.  O  zaprowadzeniu  Jaśka  do  ambulansu
weterynaryjnego  nie  mogło  być  mowy.  Nie  godził  się  na  to  nigdy.  Można  było  Jaśka  spotkać
włóczącego się po całym obszarze pułkowym, po różnych zakamarkach i placach, lecz nigdy w pobliżu
rejonu ambulansu.
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Również nie  znosił  Jasiek,  gdy ciekawi jego wieku próbowali  się  o  tym przekonać,  zaglądając  mu
w mocno ze starości wydłużone ku przodowi zęby. Gniewał się o to ogromnie.

Od czasu, gdy Jasiek przeszedł w stan spoczynku, prowadził swobodny, niczym nie skrępowany tryb
życia starego emeryta. Nie ma) żadnych obowiązków służbowych ani zmartwień, ani emocji. Korzystał
ze swobody ruchów na całym terenie koszar i placów pułkowych. W pogodne dnie szef szwadronu
wachmistrz Harla, zazwyczaj wypuszczał go ze stajni i Jasiek szedł na swój codzienny ranny spacer, na
przegląd życia pułku. Na wielkim placu koszarowym odbywały się ćwiczenia: ujeżdżania młodych koni,
musztra, woltyżerka, rąbanie szablą z konia w pełnym galopie, kłucie manekinów lancą, zdejmowanie
pierścieni itp. Jasiek przypatrywał się ćwiczeniom rekrutów i młodych koni. Tam też miał najwięcej
uciechy  i  fachowych  spostrzeżeń.  Ze  znajomością  zasłużonego  wojskowego  wygi,  przechodził  od
plutonu do plutonu, notując w swej pamięci dostrzeżone usterki. Gdy obszedł już wszystkie szwadrony
— taki bowiem miał ustalony porządek dnia — resztę wolnego czasu poświęcał beztroskiej włóczędze
po ogródkach gospodarstw szwadronowych, gdzie wyjadał co smaczniejsze rośliny,  jarzyny a nawet
niektóre  kosztowne  kwiaty.  I  choć  żadnemu  koniowi  nie  darowano  by  tego,  jemu  jednemu
starokawalerskie wybryki uchodziły bezkarnie Był ulubionym pupilem wszystkich. Byk nietykalnym
tabu,  bowiem był  żywą  historią  sławy i  świetności  sportowej  pułku;  był  jego  bardzo  zasłużonym,
wojennym i sportowym koniem.

Około południa szedł do jednego ze stawów, znajdujących się tuż za stajniami. Był wielkim amatorem
kąpieli.  Przepadał  za  wodą,  Nęciła  go  każda,  nawet  powstała  po  deszczu  kałuża.  Dlatego  też  szef
szwadronu nie pozwolił go wypuszczać ze stajni w dnie podeszczowe. Jeśli Jaśkowi czasem udało się
wymknąć  cichaczem  z  boksu,  wtedy  Czym  prędzej  kładł  się  w  pierwsze  napotkane  wgłębienie,
napełnione wodą. Utytłany błotem jak nieboskie stworzenie,  wracał ogromnie zadowolony na swoje
miejsce w stajni.

W porze  obrokowania  Jasiek  sam wraca!  do  stajni.  Znał  dobrze  ten  najprzyjemniejszy z  sygnałów
trębacza  pułku.  Niekiedy  odwiedzał  i  kuchnie  żołnierskie.  Potrafił  wejść  po  schodach,  by  zjeść
z żołnierskiej  menażki  zupę,  a  nawet  kawałek  mięsa.  Znali  go wszyscy rekruci  już  w kilka  dni  po
przybyciu  do  pułku.  Częstowali  go  czym  mogli,  najczęściej  Chlebem,  opowiadając  na  jego  temat
przeróżne prawdziwe i zmyślone historie.

Tak przyszły na Jaśka lata zupełnej starości. Na zimę obrósł niezwykle długim, puszystym jak wełna
włosem i sierści  tej  nie zmienia!  już nawet  podczas  upalnego lata.  Mądra,  gniada głowa posiwiała.
Urosły Jaśkowi srebrzyste bokobrody. Wydłużyły się szczęki. Zapadły oczodoły. Coraz bardziej chylił
się  ku  ziemi,  zmalał,  zapadł  się  w grzbiecie  i  mocno  zdziwaczał.  Rusza)  się  już  wolno,  dostojnie
i ostrożnie.  Czasem  tylko  pozwolił  sobie  na  niewielki  kawałek  drobnego  kłusa.  O  galopie,  o  tym
radosnym chodzie, zapomniał.

Dawnym zwyczajem krążył jak cień po zakamarkach koszar, szukając już raczej samotności. Wśród
innych koni, swych towarzyszy, wzbudzał przedziwny szacunek. Żaden z nich nie ośmielił się nigdy
Jaśka znieważyć, ani zębami ani kopytem. Widać i w końskim społeczeństwie istniało niepisane prawo
i uznanie dla jego siwych włosów i sławy. Gdy wieczorem wyłaniał się z mroku, dążąc cichym, wolnym
krokiem do stajni, robił niesamowite wrażenie jakiegoś leśnego, końskiego ducha.

Pasja do wodnych kąpieli przyśpieszyła śmierć Jaśka. Któregoś zimnego dnia, w początkach grudnia
1933  roku,  wyszedł  o  zmierzchu  ze  stajni  na  swój  wieczorny,  ostatni  spacer.  Nikt  z  dyżurnych
stajennych nie zwrócił na to uwagi i nie zainteresował się jego nieobecnością. Miał swój oddzielny boks
w końcu stajni. Najwidoczniej nikt tam nie zajrzał. Dopiero następnego dnia przy rannym obrokowaniu
stwierdzono brak Jaśka.

Odnaleziono  go  leżącego  w  płytkim,  grząskim  stawie  tuż  za  stajnią.  Osłabiony  nie  mógł
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prawdopodobnie podnieść się sam o własnych siłach. W lodowatej wodzie przeleżał całą grudniową noc.
Nie wytrzymało tego już nawet jego końskie zdrowie. Wywiązało się bardzo groźne zapalenie pluć.
Odwieziony natychmiast do szpitala łagodnie i bez sprzeciwu przyjął ostatnią pomoc i troskliwą opiekę
jednego z najwybitniejszych lekarzy, prof. dr Kulczyckiego. Niestety nie można go było już uratować.

Zasnął  w dniu  święta  pułkowego,  9  grudnia  1933 roku,  w wieku 28 lat,  właśnie,  gdy odbywał  się
uroczysty apel poległych w wojnie szeregowych, podoficerów i oficerów 1 pułku szwoleżerów.

W chwili zgonu Jaśka byłem w Północnych Włoszech, w słynnej szkole jeździeckiej w Pinerolo pod
Turynem. Zostałem tam delegowany na kilkumiesięczne studia i obserwacje nad organizacją, systemem
i metodą szkolenia  włoskiego,  tzw.  naturalnego kierunku jazdy.  Moja  żona podała  mi  telefonicznie
z Warszawy smutną wiadomość. Prosiłem o spreparowanie Jaśka w całości dla muzeum pułkowego.
Niestety! Był to duży koszt, na który nie mogłem sobie pozwolić. Zdecydowałem się więc zachować
tylko głowę Jaśka wraz z szyją.

Został też Jasiek w naturalnym swym wyrazie spreparowany w specjalnej pracowni przy Uniwersytecie
Warszawskim.  Umieszczona  na  drewnianej  oprawie  głowa  Jaśka  zdobiła  mój  prywatny,  sportowy
gabinet.  Niestety,  wszystko  wraz  z  Jaśkiem  i  przez  niego  zdobytymi,  najcenniejszymi  nagrodami,
zginęło  bezpowrotnie  w ogniu  bomb niemieckich  8  września  1939.  Stało  się  to  podczas  nalotu  na
Garwolin, dokąd ewakuowano chwilowo Centrum Wyszkolenia Kawalerii, w którym byłem od szeregu
lat ostatnim komendantem szkoły jazdy konnej i szefem ekwitacji.

Po sławnym koniu Jaśku została garść moich wspomnień, niczym niespłacony dług, dozgonna dla niego
wdzięczność i pamięć.

10/10


